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 چکیده

یکی از عارضه های جدید زندگی به سبک مدرن، وجود استرس در محیط کار است. در زندگی تمامی افراد که 

در یکی از مشاغل موجود در جامعه فعالیت میکنند، استرس وجود دارد و این استرس، به شکلهای گوناگون بر 

 کیفیت و  عملکرد آنها اثر می گذارد. 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس شغلی کارکنان شرکت معدنی و صنعتی 

پس  -گل گهر شهرستان سیرجان صورت گرفت. این پژوهش، از نوع پژوهش های آزمایشی با طرح پیش آزمون

ر به روش نمونه گیری تصادفی نف 86نفر بود که تعداد  448آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری این پژوهش 

بصورت تصادفی  انتخاب شد ، سپس نمونه آماری در دو گروه آزمایش و کنترل )گواه( طبقه ای و در چند مرحله

قرار گرفتند. در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهشی کار جمع آوری اطالعات صورت گرفت که برای جمع 

سوالی و استرس  90آن -ده شد این پرسشنامه شامل هوش هیجانی بارآوری اطالعات میدانی از دو پرسشنامه استفا

سوالی بود که قبل از انجام مداخله آزمایشی)ارائه متغیر مستقل( دو گروه با استفاده از پرسشنامه  60شغلی اسیپو 

ش دقیقه ای پروتکل آموز 90جلسه  10های ذکر شده پیش آزمون شدند و پس از آموزش گروه آزمایشی به مدت 

 هوش هیجانی ، مجدداً هر دو گروه با استفاده از دو پرسشنامه مورد نظر پس آزمون شدند.

داده های بدست آمده با استفاده از روش مانکووا)کوواریانس چند متغیری( مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج این 

گروه آزمایش در  پژوهش نشان داد که آموزش مولفه های هوش هیجانی موجب کاهش استرس شغلی کارکنان

اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر ابعاد استرس شغلی کارکنان مجتمع سنگ آهن گل    عنوان پروژه:

 گهر سیرجان

 آذر فرهادی  محقق: دانشجویينوع: 

 خانم بتول شهبا مشاور صنعتي: آزاد سیرجان  دانشگاه :

 سیستمها و مدیریت بخش پژوهشي:  جعفر پویامنش دکتر  استاد راهنما:

 31/05/1395:تاریخ پایان 01/06/1394تاریخ شروع:
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مقایسه با گروه گواه شد و بین هوش هیجانی کارکنان و استرس شغلی آنان رابطه معکوس و معناداری وجود 

 (P<0/01)دارد.

با توجه به اینکه آموزش هوش هیجانی بر استرس شغلی تأثیرگذار است. اتخاذ استراتژی های موثر از سوی 

ی و کاهش استرس شغلی کارکنان نظیر مشارکت در تصمیم گیری، مدیران برای بهبود محیط کار و شرایط کار

 آموزش کارکنان، روشن کردن نقش های سازمانی و بهبود شرایط کار  امری ضروری است. 

 


